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     In MEMORIAM    
       

   

    08-11-1943  - 27-11-2020

 Na een forse ziekte periode is ons ontvallen 
       

Willem Jacobus Janssen
Wim

Een man al  jd zó aanwezig met zijn hartelijkheid,
zijn humor, zijn muziek en enthousiast voorzi  er

van onze S  ch  ng.

Het afscheid hee   7 december j.l.
plaatsgevonden te Hilversum, waarna 

de uitvaart in besloten kring plaats vond.

Dhr. Wim Huis in ‘t Veld (penningmeester) is de afscheiddienst voorgegaan.
Namens de S  ch  ng hee   Dirk Martens (secretaris) onderstaande afscheids herinnering uitgesproken:

De motor van de S  ch  ng Solidariteit Panama is niet meer.
Sinds de formele oprich  ng op 12 maart 1999 van de S  ch  ng Solidariteit met het Onderwijs Ins  tuut 
“Jesus Nazareno” in Atalaya-Panama, is Wim Janssen des  jds vanaf het begin af als rechterhand van 
toenmalig voorzi  er Ab Boereboom, de feitelijke motor geweest in het func  oneren van de S  ch  ng.
Na het overlijden van Ab Boereboom hee   Wim direct het voorzi  erschap van de S  ch  ng overgenomen 
en daarmee ook onverminderd zijn eigen ini  alen verder kunnen doorgeven aan de doelstellingen van 
de S  ch  ng. 

Deze zijn:
Meer dan 20 jaar hee   de S  ch  ng Solidariteit Panama zich beziggehouden met het fi nancieel onder-
steunen van een landbouwins  tuut voor de kansarme jeugd in (Atalaya) Panama. 
Door het grootste gedeelte te fi nancieren van een compleet nieuw schoolgebouw met de meest moderne 
voorzieningen, (geopend 14 december 2006) werd het grootste project afgesloten. 
Het Onderwijsins  tuut Jezus Nazareno is in juni 1961 opgericht door 3 Hollandse missionarissen. 
Pater Juan de la Chambre — Pater Piet Hulsebosch en Pater Johan Schmiehuizen alle 3 lid van de 
Kruisvaarders van St. Jan.



Na het realiseren van dit huzarenstuk werden vervolgens diverse projecten van Roberto González verder 
uitgebreid en door de S  ch  ng fi nancieel ondersteund. Hetgeen ook nu nog steeds plaats vindt.

Met onvoorstelbare energie en crea  viteit hee   Wim de S  ch  ng in lengten van jaren vormgegeven en 
derhalve als ambassadeur het werk in eerste instan  e van Pater Johan Schmiehuizen en huidig Roberto 
González ondersteund.
Met zijn diverse bezoeken aan de doelgebieden in Panama hee   Wim samen met zijn echtgenote Wil, de 
bewijzen van de vorderingen in de doelstellingen kunnen waarnemen, hetgeen telkens resulteerde in 
verslagleggingen in woord en beeld.
Nu wij als achterblijvend bestuur de tomeloze inzet en deskundigheid van Wim moeten missen, zullen wij 
ook de brede kennis, die Wim weliswaar zo veel mogelijk met ons hee   gedeeld, ook node gaan missen.
Wim, het huidig bestuur van de S  ch  ng Solidariteit Panama, alsmede Roberto González en wijlen Johan 
Schmiehuizen zijn je vorstelijke dank en respect verschuldigd.

Tijdens de laatste recente bestuursvergadering hebben wij met jou nog serieus en erns  g kunnen overleg-
gen hoe de S  ch  ng de toekomst tegemoet moet kunnen gaan zien.
De daarbij gemaakte afspraken zullen wij als zodanig dan ook honoreren. 
Dit heb ik ook nog eens bij leven op je sterfdag nogmaals aan je mogen beves  gen.

Wim Janssen, jij staat in ons geheugen gegraveerd en zal daar dus nimmer uit verdwijnen!
Ook als vriend, spreek ik mijn dankbaarheid aan je uit voor onze jarenlange vriendschap!

Rust in Vrede!

Inmiddels staat de hele wereld onder druk door de Corona Pandemie.
• Ook in Panama hee   Corona hardnekkig om zich heen geslagen. Buiten de vele extra werkzaamheden      
waar veel kosten aan verbonden zijn, gaan de andere projecten gewoon door.
• Ook de natuur hee   erns  g huis gehouden door zeer erns  g noodweer, waarbij vele doden zijn gevallen, 
vele huizen zijn weggevaagd  en vele wegen onberijdbaar geworden.
• Doordat Roberto dit jaar niet naar Nederland kan komen loopt hij heel veel fi nanciën mis. 
Laten wij hem niet in de steek??? Hij hee   onze steun meer dan normaal nodig.

Door het overlijden van de “motor” van onze S  ch  ng is het achterblijvend bestuur, 
Wim Huis in ‘t Veld, penningmeester en Dirk Martens, secretaris, naars  g op zoek naar 
een “nieuwe motor” met “nieuwe brandstof” teneinde de zorg omtrent de con  nuïteit 
voor de S  ch  ng te kunnen waarborgen.
Wij maken graag kennis met belangstellenden via onze website of via e-mail of via 
tel. 06-10898757 (Dirk Martens)! 

Wij blijven con  nu een beroep doen op onze leden en sympathisanten om onze S  ch  ng 
te ondersteunen en juist daardoor Roberto de mogelijkheden te bieden om zijn ac  viteiten 
in toenemende mate te blijven ontwikkelen.

Nogmaals en wellicht ten overvloede, kunt u ons bereiken: 

website: www.solidariteit-panama.nl
E-mail: secretaris@solidariteit-panama.nl
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De aanstaande Kerstdagen alsmede de Jaarwisseling krijgen noodgedwongen mede door 
de Pandomie een andere en dus aparte charme.

Wij wensen u derhalve een zo veel mogelijk aangepaste maar juist gezellige dagen toe!

Een voorspoedig 2021!


